
Whitepaper RPA

Vandaag de dag is vrijwel ieder proces
geautomatiseerd. Automatisering die ook

steeds verder gaat. Toch komt het veelvuldig
voor dat medewerkers achter hun computers

nog veel handmatig en repetitief werk
verrichten. Data moet immers verwerkt

worden om het gewenste resultaat te krijgen
en een volgende stap in het proces te

kunnen maken. Daartoe wordt informatie uit
verschillende systemen verzameld,

gecombineerd of bewerkt: veel 'klik-werk' en
herhalende handelingen, die veel tijd kosten.

Is er dan toch meer mogelijk in dit al
geautomatiseerde proces? Ja zeker:
robotisering biedt hier de oplossing!

Wat is robotisering? (en wat is het niet)
Robotisering of RPA (Robotic Process Automation) is praktisch gezien een virtuele collega.
Een assistent die bepaalde taken van u overneemt. Daarbij kunt u denken aan taken die
medewerkers handmatig uitvoeren, steeds herhalend zijn en aan de hand van regels
worden uitgevoerd. Deze taken worden vaak ervaren als 'een hoop geklik', saai en
tijdrovend. Voorbeelden zijn de verwerking van inkoopfacturen of betalingen, het
onboarden van personeel, salarisverwerking, samengestelde rapportages, verwerking van
formulieren/verklaringen, etc. Deze taken worden snel en foutloos uitgevoerd, en de
robots raken niet verveeld door repeterend werk.
Wat is het niet? RPA vervangt geen banen of volledige processen. Het richt zich op
taakgebieden binnen processen en ondersteunt daardoor. Robotisering is in dit geval
geen metalen arm, maar een software robot.



In welke processen kan RPA ingezet worden?
Processen worden ondersteunt door systeem software, waardoor er dus al gewerkt wordt
met computers en software. Toch komt het nog vaak voor dat er in deze processen
handmatig gewerkt wordt. Dit is bijvoorbeeld bij:

● Procesdruk; doordat er b.v. een hausse aan aanvragen is en de verwerking ervan
onder druk komt te staan. Deze druk ontstaat vaak doordat er 'handjes' achter
computers nodig zijn om al deze aanvragen te verwerken.

● Klikken & overtypen; voor afhandeling van vaste taken in een proces moet vaak
informatie uit meerdere systemen gehaald en gecombineerd worden. Veel
'klik'-werk en vaak ook overtyp werk, met kans op fouten.

Wat kan Robotisering opleveren?
● Efficiëntie: een virtuele medewerker kan 24/7 werk uitvoeren, met een hoge

verwerkings- snelheid, waardoor processen flink versneld worden.
● Van kwantiteit naar kwaliteit: kwantitatieve tijd bij uw medewerkers komt vrij om

die vervolgens kwalitatief te benutten. Bijdragen aan wat echt belangrijk is.
● Continuïteit ook bij pieken: met virtuele medewerkers kunt u piekmomenten goed

opvangen. Veel werk kan binnen korte tijd uitgevoerd worden.
● Kwaliteit: klanten verlangen een steeds snellere, betere en ook foutloze service.

Met RPA voert u taken in één keer, foutloos uit.
● Medewerkertevredenheid: met het overnemen van het kwantitatieve werk door een

virtuele collega, wordt de werkdruk lager ervaren. De gewonnen tijd voor bijdragen
met kwalitatief werk, geeft ook meer voldoening.

● Klanttevredenheid & loyaliteit: klanten worden sneller en beter bediend, ervaren
een hoger service- niveau en tevredenheid en blijven langer klant.

● Snelle ROI: RPA heeft een korte doorlooptijd van verkennen naar implementatie en
operatie. Geen complexe, langdurige of kostbare IT-projecten. Maar een vlotte
doorlooptijd, oplevering en een snelle terugverdientijd.



Meer weten?
Roept deze informatie herkenning bij u op, dan is de kans aanwezig dat robotisering u
voordeel kan opleveren. Neem vrijblijvend contact op met Specialisterren voor meer
informatie.
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